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Çalışan ocaklar, 
alınan cevherler 

[ Demir, Bakır, Kurşun ve 
Altın ne kadar çıkarıyoruz? 

( Ankara - Klnun•anl ) ı 

üyük maden endüstrimi- : 
zin faaliyeti günden güne 

artmakta. genişlemekte 

dir. 
Etibank'ın idare meclisi raporun· 

da, bankanın şimdiye kadar Başarciı· 
ğı işlerle yapacağı işler hakkında dik
kate şayan tafsilat vardır. 

İdare meclisi, 937 senesinde ban
kanın faaliyeti bakımından verimli bir 
sene olduğunu kaydederek, bu se. e. 
nin c:n mühim hadiseşinin hükümetin 
kabul ettiği üç senelik mağden prog· 
ramının tatbiki vaıifesinin hankayıı 

verilmiş imasını kaydetmekte ve gös 
terilen bu biıyk itimattan dolayı hü
kumete teşekkür etmektedir. 

Ereği kömürleri, bir Mayıs 937 
den itibaren bankaya intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Kömür havzasında gerek teşkila· 
tının genişliği ve gerekse istihsalatı· ı 
nın yüksekliti ile mühim bir uzuv o · 
lan Ereğli şirketi, satın alındıktan 

sonra 321 numaralı kanun hükümleri· 
ne uygun olarak hükmi şahsiyetli hir 
işletme kurulmuştur. 

mesi için gereken sermaye de konu

lacııktır. 
Bu mühim madenin millileştiril· 

mcsi J,ıırarlaşmış ve bu iş de tamam. 
lanmış olduğundan bütün izabe ve 
nakliye tesisatiyle kuvvet santralının 
ve madeniıı bütün in~aatının müte. 
hnssıs firmalara siparişi bitirilmiş 

bulunmaktadır. 
270.000 kup .11 :lre steril taprak 

kaldırılmış! ır. 

Sermayesi bankanın olan bu şir· 
ketin maJrn sahasındaki istihsali 

70.301 torb.t i•e 936 senesine gö 
rt! yii1.Jr on kadar bir artma gös· 

termiştir . 

Ke:1kin civarında Beyobası mev i 
kiindc bulunan ve dünyıt piyasaların 

ca kıymeti malum olan Molibden 

ma<l'"ninin M. T. A . enstitüsünce ön 

raporları yapılacak envfstismRn 

mikdarınd a cevher rezervi olduğun'J 
göstermekte bulunması dolıtyısiyle 

- Gerisi ikinci sahifede -

j Almanya 
ıOkyanusa 
) h"k· ? ~ ) a ım mi. 
j 
) 

Denizaltı üsleri 
) Parl• : 10 - Bazı ga- ~ 
~ zetelerln yazdılına gire, ( 

Almanya, l•panya •ahllle- r 
l rinde Uç muhtellf yerde 
( denlzaltı U•l•rl te•I• etmlf , 
\ ve Atla• Okyanuau Dzertn. ( 
, de hlklmlyet vaziyeti al- ~ 
mıftır • 

\ Bu haber Almanyanrn l 
~ bir mUddet evvel lnglltere 
) hUkOmettne mUracaat ede. 

~ 
rek denlzaltı gemllerl tea. 
llhahnda bu memleket ile 
mU•avat l•ledlll •ekllnde-

5 ki maaomatla k•r•ılaftırı
~ lınca hueusl bir ehemmi. 
) yet ahyor. zıra denlzlerın 

~ U•tUnde hakim!yetını . in 
) glltereye nl•betle Uçte bir ı' i derece•lnde bahri tesll-
hatı kabul etmek auretlyle 

1 lnglltereye bırakm•• gllrU· 
) nen Aımanyanın , denızaltı Ç 
ı gemllerlyle bu hlkimlyetı ( 
) kendi ellne almak ••••b· ~ 
) bU•Une glrlftill mlnl•ı çı - ~ 
~ kıyar • ~ 

• .,.,....._. ~"yı-,.,. ,.. "'""" ........ ~ "W'\. ....... ...-.w 

YENi SEÇiM KANUNU 
MECLiSE VERiLiYOR 

ÖNÜMÜZDEKi MEBUS SEÇiMi ~ 
YENı KANUNA GÖRE OLACAK 

KOMUTAY BU AY SONU KIŞ TATiLi YAPACAK 

~nkara : 10 - ~ü.yük Millet Meclisinin ayın on 
beşıne do~ru kış 1atılı devresine girmesi ihtimali vardı. 

Bugünkü vaziyete ~~re, bunun biraz gecikeceği ve 
ay sonuna kadar Meclısın faaliyetine devam edeceği 

zannedilmektedir. Bu tal:d irde Meclis on beş Marta 
tekrar toplan<ıcak ve Mart başındn hükumetin Meclise 

vereceği yeni bütçe projesinin bütçe encümeninde der 

hal tetkikine geç_ilecektir. 

Hükumetin Mayıs ayı içinde Meclise yeni bir me
b'us seçim kanunu projesi tevdi edeceği haber veril· 

mektedir. Önümüzdeki yaz yapılacak olan meb'us se· 
çimi bu yeni kanun hükümlerine tabi olacaktır. 

PRENS POL 
BÜ KREŞTE 

Karol - Pol arasındaki 
konuşma çok mahrem 

Hükreş : 10 ( Radyo ) - Yugos· 
lavya Kıal Naibi Prens Pol Bükreşc 

ınuva!ialat etmiş ve Kral tarafından 
kabul edilmişlir. Prens Pol Kral Ka· 
rol'un misafiri bulıınmaktadır . 

llııgiiıı miilıım rııii1.t1/,Nclf'rl' çn/ırır nlnrnl. /(omadan bır /Jişr Bir Mayıs 93? tarihinden sene 
başına kadar bu işletme kendisine 
mevdu olan işlerın büyük bir int izam 
ile başarmış ve intikal e,;nasında kö
mür istihsal mikdarında eksikliğe 
meydan verilmemiştir. 

1936 senesinde Ereğli şirketinin 
bir Mayıs 936 dan sene sonuna ka· 
dar olan 405.910 ton tm·önan istih. 
sale mukabil :Etibank işletmesi, aynı 
devre dahilinde 471.050 1on istihsal 
yapmıştır. 

Fransa - İtalya, harbi i 
Afrikada yapacakmış? j ROM __ A_M_Ü_L_AKATI 

Kralla Prt'"ns Pol arasında mü
him gorüşmeler yapıJdıtı söylen· 
mekte isede bu müzakerenin mev
zuu hakkında azami ketumiyet mu· 

hafaza edilmektedir . 

Frnsadaki son 
silahlanma! 

Bundan başka işletme mağdede
rini ele alır almaz kömür istihsalini 
rasyonel bir şekle sokmak için gere
ken etüdleri de yapmıya başlamış ve 
üç senelik mıığden programı çerçeve
sı içinde istihsalin arttırılması şekil· 
lcr.i tesbit olunmuştur. 

Muntaıam ve programlaştınlmış 
hamlelerle bu işletme havzada en mü 
lıim bir istihsal rüknü vazifesini üstü
ne almıya hazırlanmaktadır. Dokuz 
ayllk ilk işletme devresinde bilanço· 
sunu 75.7;n liralık bir kfula kapa
mıştır. 

15 ık : n c: l cşı i rı 936 larilı ' nden 

itibaıecn şakk kromları Tiirkk ano· 
nim şııkcti ııdı ;ıl.ıııdcı çalı~nııya ba~

lıyan bu ınagpendc sene içinde te~-
1-.ı. a l tnmamlıınmıştır. 

Krom nnkliyatı için 936 senesin· 
de başlanılan ve çok arızalı bir saha· 
da, G ıleınan • Ergani arasında 18 
kilometre uzunluğundaki hava hattı
nın kurulması bitmiş \'e 4 Temmuz 
1937 tarihinde işletmiyc açılmıştır. Kı-' 
sa bir tecrübe devresinden sonra bu 1 
hat tam raniımanla çalışmıya başla. j 
mış bulunmaktadır. I 

Ancak senenin birinci nısfı içinde 
da çok külfetli ve ağır bir nakil VA· 1 
sıtası olan kamyonlarla 22 kilomet• 
reli~ ~oldan krom n:ıkliyalı devam 
ctmıştır · Sene içinde bu işletmenin 
kamyon v~ havai hatla Erg.ıni'ye 
krom sevkıyatı, 45. 49 tondur ve Er
gani madeninden Mersin'e trenle 
49.105 ton krôm nakledilmiştir. İstih
salattan başta Amerika olmak üıere 
Almanya ve ftalya'ya yaptığ'ımız ihra· 
cat I.162.856 lira kıymetinde 8.172 
tonu bulmuştur. 

Cevher rezerveleri müsait vazi· 
yctte olduğ'una ve normal istihsal ve 
nakil vasıtaları temin edilmiş bulun· 
masına göre o"nu"mu··zdek· d" . • ı sene un· • 
ya pıyasaları vaziyetine göre ihraca· 
tın 100:000 tona çıkarılablleceti tah
min edılmektedir. 

Üç milyon olan bu firketin ser· 
rnayesı, 936 senesi içinde bankaca 
leınin ohına n 1.500.000 milyon ile 
arttırılmıştır. Midende bir an evvel 
sa( bakar verecek tesisatın kurulabt1 

Filolar 
i 

hazırdır! 1 

Almanyanın böyle bir macera
dan kendini çekeceği söyleniyor 

. ' 
~~iti· 

~-

' 

lJir Frnnsı ;; lımp grmisiniıı giiı ertesi 

B•f vekll Daladye •eyahatl 
tOrauen yapacaıı fevkallde 

ve tefllflerl intibalarım askeri 
bir topl11nllda anlatacaktır • 

Fransa - İran 
politik teması 
tamamen kesildi 

Paristeki sefaret erkanı 
da lrana döndü 

Paris : 1 O (Radyo) - lran hü 
küme ti Fransa hükumeti ile diploma 

tik münasebatını tamamen kesmiş 
bulunuyor. 

Giden rlçiden sonra bugün se 

f aretteki bilumum raemualar da Pa · 
ristcn ayrılmıtlard1r. 

Siyasi nıahafilde bu vaziyet hak
kmda hiç bir mutelaa yürütülme- ! 
mektedir. 1 

Hlvas ajansının Berllnden 
aldllı malQmata gire lngillz 
nazırlarının Romaya yapacak· 
lar• ziyaretin arifesinde •IY••I 
Alman mahflllerl ltalyanın Fı an 
•iz -- ltalyan mU•temlekelerı 

hudutlarında bir takım hudut hadise
leri çıkaracağı ve mutalibatma istinat 
gah teşkil etmek üure filosuna sefer 
ber hale koymağa tevefsül edeceği 
mütaleasında bulunmaktadır. 

Alman gazeteleri, daha şimdiden 
bu mutalibatıt tamamiyle müzaheret 
etmektedir. 

Ayni ınahafıl, Çemberlaynan ltalya 
ya müzaheret etmek üzere Almanya
nın herhangi bir harekette bulunma. 
sından l.ı>rkmakta olmasının muhte
mel bulundutunu ve dörtler konferan 
sının akdini kabule Fransayı imale 
cdecejini ihive < tmektedirler. 

Ber linin ıelihiyettar liyaai mü 
- Gerisi ikinci sahifede -

Çemberlayn ve Ha lif aks dün 
Parise uğrayarak görüştüler 35,000 Tonluk yeni bir 

geıni suya indiriliyor 

Musolini ile yapılacak konuşmalar 
acaba nasıl bir netice verecek? ITezglhlarda yeniden bir ı 

çok gemller lftf• e111t1ror 

. Roma: 10 (Radyo)- Siyasi mıha 
fılde söyle~~iğine göre, Musolini-Çem 
berlayn mulakatında, Musolini Akde· 

Milli Şefimiz 
Tiirk Maarif Cerniyetini 
yüksek himayelerine aldı 

Ankara : 1 O ( A. A ) - ~1illi 

Şdimiz ve Cümhur Bakanmııı Is 
met lnönü Genel Başkanlığında u 

zun zamanlarda ~üyük ilgi ve yar 

dımlarına esirgememiş olduğu Türk 

Maarif Ceıniyetinin yüksek hima· 

yelerinde çalışmaya müs;1ade bu· 
yurmuşlardır . 

Sovyet-Japon 
anlaşmazlığı 

Tokyo : 10 ( Rgdyo ) - Sov· 

yellerle Japonlar arasındaki balık 
avı meselesinde hala bir suretihal 

bulunarnamıştır . Bununla berabe-r 

Japonya, balık avı mıntıkalarını iha· 

leye çıkartmıştır. 

Fransanın yeni 
Ankara elçisi 
Ankara: 10 ( TeJefonla )-Fran 

sanın yeni Ankara büyük elçisi bu 

sabah şehnmize gelmiş ve öyleden 

f(>nra Hariciye Vekilimiz tarafından 
kabul edilm;tdir. 

niz siyasetinde haklı olarak istikrar 
talep edecektir. Aynı zamanda lngil· 
tere • ltalya arasında bir ticaret mu 
ahedesi de imzalanacağı soylenmekte· 
tedir. 

Londra: 10 (Radyo) - Romada 
yapılacak lngıliz - İtalyan görüşme
lerinde ispanya işine tavassul meJe· 
lesi ' mevzubahs edilecektir. ÇüAkü bu 
avıupanın sükünu meselesi halinde 
bulunduğundan bu iş mahsus surette 
ele alınacaktır. Frankocularla ciiınhu-

' ı iyetcilerin Roma ya bireı heyet gon · 
derecekleri de söyleniyor. 

Paris: 10 (Radyo)- Bay Çember· 
~yn ile Lord Halifaks bugün saat 17 
de Parise gelmişler ve merasimle kaı / 

şılanmışlardır. lngili7 nazırlariyl oa
ladye ve P.onne arasında uıun bir ~ü 
takat yapılmıştır. Bu mülakata . d.aır 
resmi tebliğ henuz neşredilmeınıştır. 

Paris : 10 ( Radyo ) - Fran. 

sız Bahriye Nazırı bu ayın on ye· 

disinde Beşye Gemisinin suya inme 

merasiminde bulunacaktır . Bu 

gemi 35,000 tonluktur. Aynca Ki" · 

manso zırhlısı da tezgaha konmak 

üzeredir . 
Fransız Hariciye Nazırı Entere· 

nsjjan gazetesine vaki beyana . 

tında demiştir ki : 

- " Fransız Bahriyesini tam ma 

nasilc organi,e ediyoruz . Ayrıca 
8,5 milyarlık bir tahsisat konmak· 

tadır . 

939 da iki zırhlı bir kruvazör, 

7 deniz altı; 2 tayyare gemisi ile 

ayrıca iki küçük kruvazör daha in· 
şa edileceklerdir . ., 

ÇOK GÜZEL BiR TEŞEBBÜS 

TÜRK MUSiKi 
FEDERASYONU 

Federasyonun nizamnamesi hazırlanıyor 

lstanbul : 10 - Aldığım mallı · 
mata göre, Alaturka musikisinin t ın 
tekniğine vııkıf kimseier yetiştirmek 

ve musikiye hiımet etmek maksadile 
eski Darülelhanı musiki heyetin; ku· 

ran 6ay Abdülkadirin başkanlığında 

bir '\Türk musiki federasyonu .. nun 

kurul ' na teşebbüs cdilmi ir • 

Bu federanyona alaturka musi· 
kiye bihakkın aşına elemanlar işti. 
rak e-decektir. Federasyoııun ni7.am· 
namesı hazırlanmaktadır . Nizamna
meden sonra derhal faaliyete reçıle· 
cck, bir taraftan da saz çalacak ele· 
mantar, diğer taraftan da musiki u· 
sullerınc vakıf hanende yetiıtirile 
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Fransa-İtalya harbi 

Ş ~h Ü 1r itil @ı ~ ~ lr O~ lr Ü Afrikada yapılacak 
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arı arını ımsa 

Ye r bira a 
a 

Nekadar et 
yemekteyiz ? 

Dünyan 
·;e anisi 

n en 
ol'u n 

ah 
ay 

Şehrimizde yenen et miktari bir 
ı çok vilayetlere nisbetle oldukça faz 

ladır. Şu rakamlaı bunu teit eder. 
ı 

Bu yazıyı okumağa başlamadan 
evvel, bi lahza durunuz! Size bir 
teklifte bulunacnğız: 1 

-Eğer sinirleriniz kuvvetli ise 
korkmak nedir bilmiyorsanız bu ya il 
zıyı okuyun! 

1 
1 

1 

Bu havuza, yakın bir menbadan I 
su verilmişti. Üzerine kalın ve bol 
yapraklı ağaçlarına dalları uzanıyor 

du 
Bu havuzun içinde beş tane, ko. j 

Okuduktan sonra, belki de "böy 
le şey olmaz., diycceksin:z. Fakat 
maalesef böyle bir şey olmuştur. 

Vaka hnkikidır. 

camim Timsah vardı. Bol Timsahları 

mabut telaıı.ki eden tuhaf bir dini ı 
akidenin mensubu idi. Aylardan. bel

r ki de senelerdenberi, bu pis kokulu 
1 müthiş hayvanlara insanlardan kur : 
1 ban veriyor, onları diri insan etleriy Anlntncagımız şenaatleri işliyen 

adama •katil,, demek bir nimettir. 
Zira hiçbir lisanda o adamın hakiki 
vasfı olabilecek bir kelime yoktur. 
O derece alçak bir mahluk! 

Bu korkunç vaka. eğer Ameri 
ka zabıtastnm dosyalarında mahfuz 
olmasaydı, herhnlde h~yecanlı bir 
hıkaye yazdığımıza hükmederdiniz. 

Amerikanın Teksas eyaletinin 
geniş kıalarında Elmandorf adında 
bir köy vardır. Bu köy, bir gün 
güneşin müthiş sıcağı altında 

kavrulurken, ertesi gün şimal cihe 
tinden gelen şoğuk rüzgarlarla buz 

1 
kesilir. 1 

le be diyordu. 1 
Diri divoruz. Zira T eksas zabıta- 1 

sının tesbit ettiğirıe göre, Timsahlara l 
yedirdigi kadınlardan asgari dört ta. 
nesi bu canavar ruhlu insan tarafın· 
dan diri diri atılmıştı. 

Bol'ün rvrakı; ve not defterleri 
arasında bütün bu cinayetlerin tefer 
rüatı keşfedilmiştir. Bol, üstelik bu 
korkunç şenaatleri işi rken ne cani j 
yane bir heyecan duyduğun:.: dn bu 
defterlerinde anlatı} ordu. j 

Böyle bir adama verebılecek bir 
isim bulabiliyor musunuz? 

Biz, !abii bir hayat yaşıyan ada. 
mlar bu kadar karanlık ve girintili 

Birinci kanun ayında şehrimiz 
mezbahasında 2214 koyun, 677 ke i 
225 inek, 45 ôküz, 14 manda, 48 
dana ve iki malak ki yekün olarak 
4225 hayvan kesilmiştir. 

Kaç k et kesenler 

Mt'zbaha harici bçak et keı;erı 
Naime adında bir kadın belf~diy~ 

zabıta mt'murları tarafından yaka
lanmış hakkında kanuni muamele 
yapılarak kestiği 'etler müsadere 
edilmiştir. 

Kaçak rakı 
çıkaranlar 

lsınail oğlu Mithat , Süleyman 
ve f brahim adında üç kişi Seyhan 
mahallesinde kaçak rakı çıkarırlar· 
ken y;ıka\nnmışlardır. Suçlular hak· 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Rakı kaçakçılığını yapmakta olan 
bu üç kişi kaçmış ise de zabıtaca 
takibedilmektedir . 

Elmendorf köyündt: bir birahane 
vardı Üzerinde de bir otel. Her ikisi 
de yol kenasına düşüyordu. \ 

çıkıntılı kafanın emellerini nasıl takip j · 
edebili.iz? K İ Ç k l3irahanenm ve otelin sahibi Jo 

zef D Bol adında orta yaşlı bir a 
damdı vf'. bu adam aslen Alman 
dı. 

Bununla beraber, her sene dün 1 as amOnU- an lfl 
' ~anın ~er. tarafınd.an bun~ brnzer fa ı yolları açıldı 
cıalar ışıtılmektedır. Sırf ışkence zev 1 

Dünkü hava 

Gökyüzü açık , hava hafif rüz · 
garlı. En çok sıcak 18 derece. Gc· 
celeri en az sıcak 2 derece • 

Bir leblebi tanesinin 
öldürdüğü çocuk 

Şehrimizin harapbahçc mahal
lesinde oturan üç yaşlarında Hasan 
kızı Meral leblebi yerken teneffüs 
bbrusuna kaçan bir tane yüzünden 
ölmüştür. 

YENi NEŞRIY AT 

Hayat ve gönül 

Bu .isimde, Bay Sait Ôzcan ta· 
rafından yazılan küçük • fakat çok 
özlü bir kitap çıkmıştır . Okuyucu 
larımıza tavsiye ederiz . Fiatı 20 
kuruştur. 

Biiyük sanayi 
me~elelerimiz 
~ Birincı sahifeden artan -

Ha7.İran 937 tarihinde itibaren ban· 
ko tarafından bu ccvhn üzrrindc 
faaliyete geçirmiştir. ı 

Cevrcn alınan tesisler tamir e 
dilerek işler bir hale getirilmiş, çı. 1 

karılan cevher konsantre edilerek 1 
dünya piyaselanna satılmıştır. 

Banka idare meclisi, raporuııda, 
Otel, gayet dürüst l>ir rkilde ; 

idare ediliyordu. Yahut öyle görünü 

kile işlenmiş cinayetler karşısında bu I 
lunuyoruz. : Ankara: IO- Çankırı ve Kasta· bir kısmı bugün yapılmış ve yapıl· 

monudan şehrimize gelen ma · yapılmakta olan faaliyet olarak, 1 

Sürek avı 

Bu ayın 15 inci pazar günü 
Adcsııa Atıcılık ve Avcılık Spor Ku 
lübü tarafından Cevherli bucağın~ 

bir sürek avı tertip edileceği haber 
alınmıştır . Bu av eğlencesine iştirak 

edecek Kulüp üyelerinin adlarını 
yazdırmaları lazımdır . Kafilt~ cu· 

martesi günü saat 14 de kamron· 
lorla Kulüpten hareket edecektir . 

Bir Çiftlikte 
yangın oldu 

Ceyhan civarındaki Adatepc 
arazisi iizerindeki Bay Ali Nihat 

Çiftliğinde büyük bir yangın çıkmış 
lıirçok hayvanatla Zıraat aletleri 

yanmıştır. Yangının sebebi henüz 
Mlaşılamamıştır . Mohalli jandarma 
tahkikata devam etmektedir. 

Amasra limanı 1 

yakında açılacak 1 

lstanbul : 9 -- Deniz Ticaret 
Müdürlü~ü tarafından tcmizletıl· 

mekte olan Amasra limanı !ıir haf 
taya kadar açılacaktır . 

! 
1 . 

Bu liman Karadenızde vapur 
ların sığınabileceği muhke-ın hır 

yrr olacaktır. Bundan sonra Ereğ. '
1 

li ve Zonguldak (·ivarından kömiir 1 

yükleyecek vapurlar ve çıkacak 
fırtınalardan da korunmuş olacak· 
)ardır . yordu. ı 

Ticaret yolundaydı. Mal sahibi 
bol müşterılerini hiç ihmal etmiyor 
du. Arada bir danslı çaylar tertip 1 

ediliyordu. Bol, güzel bir kadını da 
bu danslı çayları idareye memur et 
mekteydi. 

Bundan bir kaç sene evvel Al 1 
manyanın Duseldorf şehri, müthiş ı 
bir katilin tehdidi altında bulunuyor 
du. Peter Kurten adındaki bu haydu 

lumata göre bu havalide vukua 1938 senesi için bankanın iş progra. 
gelen fırtınalardan kapanmış olan mını şu maddelerle tayin etmekte 

1 

--~~~---:---="""'~,...---
1 d. 1 

Fakat bu güzel kadınlar daima 
değişiyorJu Bol hiç birini uzun 
boylu tutffiuyordu. 

Bir gün zabıta, kaybolan birkaç 
kadının ızını araştırırken, bunlardan ı 
bir kısmının Elmendorf köyündeki , 
otelde ve birakanede çalışmış ol 1 

duklarını tesbit etti. 

BiRAHANENiN ESRARI 

1 
du yakalayıncaya kadar Duseldof po 
lisi akla karayı seçti. Peter Kurtenin 1 

1 
yirmiden fazla çocuk öldurmüştü. füı I 
hadıselerden sonra aileler, çocukları· ı 
nı aylarca k pı dışarı bırakmadılar. 

Kurlen, bu cinayetleri neden işli 

yordu? Para için değil. Zira, öldür ! 
düğü r;ocuklar, fakir ailelerin günah· 
sız yavrularıydı. işte yine, bir hasta 

1 

dimağ kı, meş'um arzuların ve kan 
ihtirasının uçurumu içinde işlemek
teydi. Peter Kurten'ın dimağı!.. 

Kastnmonu Çankırı yo u uzun ça· ır: 1 
Jışmalardan sonra açılmış ve 22 in a - Kömür havzası istihsalatı-
ci kilometrede kara saplanmış olan rım artrrılması; 
posta otomobili de kurtarılmıştır. b - Murgul bakır madeninin İş 
Kara şaplandığı esnada posta oto letilmesi; 
mobilini idare etmekte olan şoför c - Divdki demir yataklarının 
Mu tafanın akibetinden henüz bır işletılmesi; 
haber yoktur. Yalun açılması esna· d - Bolkardağ kurşun ve altın 
sında grne bir c~set bulunmuştur. yataklarının işletmiye konulması; 
Fırtınada donanların üçüncüsü olan c - Keban kurşun ınadeninın 
bu zavallı vatandaşın Yabani köyün işletilmesi; ı 
den 312 doğumlu İsmail Yaman ol Bunlar, programın ana hatları 1 

duğıı üzerinde çıkan evraktan anla· dır. Bu mevzular, hükü:nctin tatbi· ı 
şılmışhr. lldızını · Güllüce .arasında kini bankaya vermiş olduğu üç yıl· 1 

Bol başından iki nikah geçmiş kara saplanmış olan marşandız kata 
1 

lık ın den prgraınımızın ihtiva eyle· 'ı 
bir adamdı. Karılarının ikisi de öl Aydın bataklıklah r•nın kurtatılması için Çankırıdan J <liği madeıılerdır. 
müştü. Şimdi bir üçüncüsü ile evlen' gönderilen iki makina kafi gelme· 1 Diğer tar11ftan büyük cıhan bulı 
mck üzereydi. Ankara ·: 9 _ Aydın bataklık· ıııiş ve marşandiz şehrimiz~en gön j rarımdan sonra' 936 senesi, bilhas ! 

Bir gün üc zabıta amiri kendisi !arının kuıutıılnusına başlandığı ha· derilen kar makinası sayesmde ev· I sa 935 yılında başlıyan yüksek koıı 

ğini gö.;teren bir yıl olmuş ve 937 
başında ç·>k nikbin brinostiklcrin ya .

1 pılnusına müsaade edecek l>ir şekil 
de bu inkişafın devamına şahit olun 1 

muştur. 

20.000.000 tir olan nominal ser 
rııayeden 936 senesi nihayetine ka 

dar tediye cdilınis olan 2 800.000 
lira idi. 937 senesinde serın:ıycye 
1.360.403 lira ilave cdılıniş bulun 
maktadık. Bu miktarin 900 000 lira 

sını nakden hazine vumiş. 448.077 
liritsını ocakların kati yet .. kesbedeo 

aidatı ve 12.325 'lirası 936 senesi 
karı olmak üzere sermaye hesabına 
alınmasından vücut bulmaktadır. Bu 
suretle tediye edilmiş sermaye ytkü 
nu 4. 160.403 liraya çıkmıştır. ni ziyaret etmiştiler, Bol onlara misa ber verilmektedir. velki gün kurtarılabilmiştir . jonktür merhalesinin tahakkuk ettı· 

firperverlik gösterdi. Bira ikram ettL IJ~~~~~~~~~~~~~~~G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonrn t~zg~hın altından birden~re ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir tabanca çıkararak zabıta amir 1 

ferine t~vcih etti. ! 
Fakat onlar da Bol kadar çabuk 

davranmıştılar. Üç rovl"lver birden j 
Bol'ün yüzüne doğru çevrilince, Bol ı 

ateş etti. Aynı zamanda birkaç ta 
hanca birdrn patladı. Zabıta amir. 
leri vukua gelecek hadiseyi önceden 

H 
ı 
K 

Bık Smith el arabasını 
sürüyordu. Alnı buruşmuş, 
gözleri koyulaşmıştı. O 
gün her i~i ters gitmişti. 
Sayısız dakikalar geçire· 
rek her tarafa koşmuş; 

kan ter içinde kalmı~tı. 

DUA C 1 AR 

• sı ı nişler gibi çevik bir hareketle 1 
çömdi verdıkleri için Bol'ün kurşu· 
nu boşa gidip karşikı duvara saplan 

1 
mıştı. Fak t k<"ndisine atılan taban· 
caların kurşunu onun kalbine snplan I 
dı. Bol oldü. 

Fakat sonradan öğrenilen h.1kı· 
katler bu ölümün Bol için layık ol
duğundan çok haf ıf bir akibet oldu 
ğu anlaşıldı. Bol bın bir işkence ile 
cezasını öd,.yec.ek bir adamdı. 

Zirn yapılan tahkikata göre Jo 
zef D. Bol\in bu güzel otelinin leziz 
biralı m ·yhanc.- ıyle birlikte korkunç 
bir cngi ıs)on yatağı olduğu anin· 
şılmıştı. 

A 
y 
E 
Fakat kimse, arabası içinde bu

lurıan o mevsimin turfanda sayıla
bilecek portakal ve muzlarından 

bir şey salın almak istemiyordu. 

Hava dehşetli sıcaktı. Kaldırım-

Sue'nin butün gtin oturduğu medlıa 
lin yanında oluıdu. Zavallı kızcağız, 
geçinrnt k için limon. nane ma~ ela· 
noz satıyordu. Sepeti devrilmişti . 

Smith yere düşen dalları topla· 

mak için yere eğildi. Nane yaprak 
!arının keskin kokusu burnuna doğ· 
ru hücum ediyordu. Kızın parlak 
mavi gözleri Smith'e ilişmiş ve o 
na mHhaınetle Bakarak: lar adeta ayaklarını yakıyordu. Z.a. 

vallı, ,.ı arabasını öteye beriye çek - Çok teşekkür ederim ... Jedı. 
nıekt ·n adeta yorulmuştu. O kavu- Bil! Smith alnında biriken tcı 
rucu sıc.ıkta, serin yerler, yc:şil o·· danelerini silerek geçti gitti. Bu sı· 

manlar, yabani çiı;cklerle ruha Jeta cak günde, yabani çiçeklerin açtı· 
fet ve ferah bahşeden tarla ve bos ğı ve bol latif kokular !açtığı yer" 
tanldrın hatıra ı dı.na~ına hücum e· lerde vakti öldürrnek pf'k müslesna 
diyordu. Hele hatırladığı o glizeı bir zevk teşkil edecekti. 
çoyırlarla su membalarının latif ko- Küçük bır gölgenin altına olur 

Bol b a 
kulan ve berrak renkleri onu haya- sa Bili Smith, uzakta nöbet bekliyen 

ına bet len me ·trn ğe başlamıştı. polisi gözetliyerek bir öh .. çekti ve 

na Dilinı 

~ur. 

d fii f • k l ırahanrrıın t'f,O un <t 1 • 1 f u·ti'ıl'~~ 
B 1 b .. ··k bir lıyor ve aletf PH)' e. ·u- garıp a · · · nı orlar. .ra arı uyu 

vcıdi. 

Yal>.ırıi çiç ·klcri görmiyeli on 

seııt~ gf'çmişti, O zaman çok küçük
tü. Fakat, Bili, asla unutkan değildi. 
Romalitma ağrılariyle beli iki bük· 
lüm olan zavallr ihtiyar jesi ilt> k11· 
zaııcını paylaşmış olduğunu hala ha. 
l rlıyordu. (Evet, pek doğru! Zaval
lılara aııcak zavallılar yardım eder) 

(Burası ıhtimal ki hirazdan da· 

lıa sninleşt ccktir) diyerek Peppin 
Court mcdhaline yanaştı ve el ara 
basiyle geçerek oraya girdi, Bura· 
sı gölgelık olmakla beraber nefes 
alınmıyacak kadar sıcak bir yerdi. 
Her iki tar attan, } üksek binalar la 
c f ake ser ç·kmiş, balkonların, •ney· 
ciancıkların dört tarafı iple çevril
miş vt' üzerinde kurumak için yt1yı· 
lan çamaşırlar g :>k > üzünü Öı tmüştı.i. 
Cocuklar .ıv • i.t' \Z bağrışıvor vr 

koşuşuyorlardı 

-- Hele çocuklar!.. Söyleyin ba· 
kalım .. ne var ne yok? 

Bir kapı aralığına yapışmış olan 
k\jçiık bir kızcağız, sessizce ve ha 
zin bir bir inilti ile ağlıyordu. 

Bill topal Sue'nin kız kardeşini 
çabucak tanıdı. O, kız kardt!şi gibi 
topal değilmi. Uzun ve ince bacak
lı, gözleri iki siyah yahaıı eriği ~jbj 
parlıyordu. 

-Niçin ağlıyorsuıı'?,. diye Bile 
sordu. 

Kızcagız hıçkıra hıçkıra hikayesi 
ni anlattı: 

- Yabani çiçekler solacak ve 
öleceklerdir. Geçenlerde hepimizi 
alıp götürmüşlerdi. Ben onları bir 
daha görmek İstiyornnı, diyerek kir. 
li parmaklarıyle gözyaşlarını silmeğe 
çabaladı ve ilave etti: 

-Ben Allah.1 tekrar tekrar dua 
eU:m. Fakat benım gibi küçük 

lcrin niyazını kabul cde~eğini zannet 

Gcrisı üçiincü sayfedc 

- Bırinci sahifeden artan -

şahitleri ciddi hadiseler vuhunda 
Almanyanın silahla italyaya müzahe 
ret etmiyeceği ve hatta ltalyan mu 
talibatının müsellah bir ihtilafa sebe 
biyet vercbilec .. ğirıe kani olduğu 

t<ıkdirde bu mutalibata tamamiyle 
müzaheret etmekten imtina eyliyt!Ce 
ği mütaleasmdadırlar. 

Müşahitler Alman planının, Dd 
ladyenin şimali Af rikaya icra etmiş 
olduğu seyahatin ye F ransanın h:ıl 
yan rnutalibatma karşı ittihaz etmiş 
olduğu hattı hareketin lngiltcre tara 
rafından yapılacak bir tavassutun 
muvaff akiyet ihtiınallerıni tesadüft· 
bağlr bir hale getirmiş olmasına rağ 
men logiltere tarafından bir tavas
sut icrasını temin elmegi istihdaf ey 
lem~kte olduğunu ila\e etn•ektedir. 
ler. 

• BugUokU program 

1'iir l.i} ı: N 111Iw 
Tiirl.ı)c Rud) usu 

t/ıf ı=l) 011 JIU~t11/1111 

1rıl. uw Uad1 "'" 

ÇARŞAMBA l 1 - l - 939 

12,30 Türk müziği { Pi ) - 13.00 
saat ajans haberleri vt• meteor An· 
kara 13,10 - 14 müzik (Riya 
seticümhur handoı;ıı . Şef: Ihsan 
Künçcr ) . 1 Marş Caddelen ( J . 
P. Som;,. ) 2 - Vals Les patincu· 
re ( Vllldtöfel ). 3 - Barbiyr. dö 
Sevilin uv<"rtüıi.i ( Rossini ). 4 Me 
lodi ( G. Bizet ) . 5 - Ofienbnh· 
vana ( .J. Offenbah ) - 18,30 Türk 
müziği. Yurd lı:ıvalım ve halk tür 

1 

küleri 1-2 3- Oyun havaları ~ 1 

1 

Sadi Yaver Ataman. Halk türküsu · 
Alıverin bağlamamı 5 - Halk tür· ı 

kiisii Ey serenler serenler 6 - Halk 
türküsü lki karpuz 7 - Halk tür 
küsü Bülbül ııe gezersin Çukıır 

ovada 8 - Halk türküsü Bülbüle 
kurdum tuzağı 9 - Türkli Ay do1? 
du batmadı mı 10 - Türkü Cül · 
şen bahçesinde 11 - Türkü Gc· ' 
venlik yolu 13 - Türkü Sinenıde 

) 
b:r tutuşmuş yanmış ocak olsayJı. 

Okuyanlar Müzeyyen Senar. Mus 
lafa Çağlar - 19, 15 Saat, ajaııs t 

haberleri, meteorolojı ve zira;:ıt 
1 

borsası { fiat ) - 19,25 Konıışrııa 
19,40 Türk müziği : lnce:az faslı 
Şeddi Araban . Okuyan ve çal,:ın . 

' far: Tahsin Karakuş, Hakkı Der 
il 

ınnrı, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
1 

Hamdi Toka)', Basri Üfler - 20,3 Jı 
Mzzik ( kadyo orkestrası ) Şı f · u 
Praetorluş. ] İl Sigrıor Bruschi 
ne - uvertür ( Rossini ) 2 - Sen tı 
foni Fa minör-La Passion (1..faydn 11 
Adagio, Allegro di molto. Mrnut>'n1 

Trio, Final Presto - 21,00 Saat 
"shom tahvilat, kaınb!yo - nuku t 
bor.sası ( fiat ) - 21.15 Mı.iıi~ıçi 
( radyo) o:keslr:tsı devam ) 3 
Paslara 1 d'ete ( Honf'gger ) 4 ııi 
Naotnıusik (gece müziği ) ( VVr.,.. 
dig ) - 21, "5 Konuşma ( mizn l 
saati } 22,00 Miizik ( küçük oılcır 
kestra ) Raksan sülıden Blö ar ta 
dantc ( E Künneke ). 2 - G ıı. 
kıyılarıııda ( Kari tiuıne }. 3 - B t ı 
gatelle ( saka ) ( Güstav Lindne flt> 

4 BacclıJnale ( sarab ilahı Bak 111 

şerefin <lam; ( G. 1.... ). 5 Pr rıı 
lüd oµ 11 No. 4 ( A Scriabint .. 
1, 'b' 6 Ç Ur . Hartnı:m lertı ı. - an' . 

F , ı t>ıı 
operctinJen polouri ( . '-'" ıer sın 
O. Lindcman tertıbi - 23,00 M ka 
zik ( hafif parçalar - Pi ) · ki 

. . . --' 11."t 

Bu gece nöbetçi eczaıl 
ke 

Yağcanıii civarında . :s 
Ali Nasibi eczahaned1

' ·~ 
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Telefon s r 1 s 1 n e m a Telefon 

Yalnız iki gün daha, göremiyenlerin de görebilmelerini temin için mev~:.ııin en güzel, rn his;i şahesrri 

250 250 ( TAMARA Hacı Muradın kızı ) 
-ikinci ka

un Çarşam 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~..J 11-ikinci ka
nun Çarşam 

ba akşamı n
dan itibaren 

c 
F ilmini göstermeğe devam 

eğlence , gençlik filmi . AŞIK müzik Ayrıca: Aşk , 
edecektir 

20 MiLYON ONA 
e ıa akşamın-

YILDIZLAR! : DiK POVEL -CINGER ROGERS. Kişe hervakıt aç ı ktır. Yerlerinizi ve localarınızı telefonla temin edebilirsiniz Sinema müteaddit sabaldfl• ıMJılııı-kt• 

fan itibaren I 11 - İkinci kanun - Çarşamba gü ndü z 2,30 tenzilatlı ha lk ma tinesinde 1 - Tara ma 2 - Kızıl Derililer 
Pek yakında ... Pek yakında ... Pek yakında •.. Plaklarda sesını StVC seve dinlediğimiz 

a 
( Sabriye T okses ) V c arkadaşları, Miçe Pançef Can baz heyetiyle beraber yalnız birkAç temsil vermek üzere sinrmanııza ge 

leceklcrdir. fo azla tafsilat kişeden öğrenilelıilir . 

10108 

\iman 
ticaret 

Sof yaya 
heyeti 

- Bulgar 
meselesi 

bir Alman 
gönderildi 

111 Sof ya : 1 O (Radyo) Almanya 
"' e ı:lulgarı,tan aı asında geniş !Jir 

caret anlaşm•sı yapmak üzere bir 
,iman ticaret heyeti bugün Berl;n 

O en Sofyaya gelmiştir. 
n· 
a 

an 

J. 
DUACI L AR 

- ikinci sahifeden artan -
eu 
dö ıiyorum çünkü pek küçüğilz ve az 

ua bıliı iz. 
e Bil: (Seni bir d.ha oraya götü 

ah· r crkler ) dedi. 
ürk Roi•e gidemiyeceğirıi bilıyordu. 
ur Onun ıçın ağlıyordu. Gezintiye 
ları ıdecek olanlar hep hazırlanmışlardı 
üsıı Sayıları tamamdı. Gezintiyi lrr 1 

tür ib eden açık hava ınüessrsesi ıııec 
Halk ani olarak, da,1a fazla çocuk ala . 
tür •ac~l«ı. 
·ıır Bil Sıııitlı, yoksul olmakla bera 
büle er çok iyi kalbli bir insadı. Onun 
CJofr Üzüne baktığı v•kit, Londralı Lir 
Cül elebi göıündü. Çocuğun fu acıklı 
Ge re yanık kederini görür gö•rıırz, yii-

• • 1 
nıdc gı şiddet ve ıneı haınetle çarpmıya 

ayJı. a~lamı~tı.. . . 
Rosıey ı kucağına alarak, gezın . 

us . l d . ı ı ı l e rtıo e en müesseseye doğru 
)dllS t . , 

o~ıu . Altı penıyı vakar ıle ına~anın 
ıraat. -

ıslıın e fırlatarak: 
şrna 1 t M J 1 R · · · ·· 
f 

·I. - ş e, a am osıe ıçın uç 
ası. . G . k 1 • . 

~nı ve rıyorum . ...rı a an Uç penı· 

alan 1 · · ·· ı .. ·· l ·· ·· k ı ) tna v · J1J IZ .. \U ! ıt-.u tu un~ul a 
Der • B kt. . G '" caıı-ım. en acı ıgım zaman ııma 
;; ı.ll~rı i ç n ı ckle açl ı ğımı gideririm. de 1 

~. f .. ilı . Rosieye nasıl ols• bir yer bulur 
~ l . Unuz. lhn buııu pek iyi bilirim. 
ı~c 11 O 1 t "b ·• · · S '' sene evvr ertı ettıgınız ge 

en ·tinliye ben de iştirak etmiştim . Bakı 
aydn nız, Rosi·· bu eğlenceyi kayb~tıne · 
enuelnıok . . .. • . 'dd 1 1 ıçın yııregı şı el~ çarpıror. 
Saat I' ·· 

1 
r> • • d . . • >oy ecr, .. ,osıenın e gezıntıye I 

nu~~~ ·tırakine kardr v"rildi Bill Sınith 
Muzı İçın ! : ıı iiç p •ni oldııkç,ı külliyetli bir 
) 3 eyJi. Bu para, onun o:ı beş güııliik 

4 tıitün bü icesi idi . .Şimdi imzarit ~lıp 
V.V 't •vkini y.rin· getirecekti. Bütün gün 
ııııza oş ııı 0 11derilr. arı.basını iterek ~okak 
ük urları arşınlıyo· du. O z~man, onu alda 
lö aııtarak, vr ıçini tıkıy·acak bir sigara . 

G ın ne kıymettar bir şey olduf?unu 
- Bı •hınin .Cebilirsiniz. Evet .. f•al ınaki-

1"Yi azıcık alJatabilınek ve işlıhası 
11 k•sml'k u bir ınuvaffakiyet sayıla 
••zdı. 

iaLine .. Rosie, yalnız kır çiçekl·rini dü· 
an unııyor w o ınan~arayı kendisi için 

l . .. l . 
:..•haf myu~ >ır g.ıye sanıyordu. Bili nef · 

OO M •1?1 oldürınü~. ·Cidden biiyiik bir fe,la 
karlıkta f ı >u unmuştu. Varını vrren 

. ~ kıınse, şübhe iz. verglli ve cöıneıt. 
--'1 lerin ~n ~ü,üğü<lür. O, boi-uk ve 

kr."k 5esılr: 
za 11 Küçü 1-~cn heni d~ Rosie gibi 

~Öliirıı,Ü~tünıüz. 8en yabani kır çi• 
ı;dd ... ıııııi k;.t'ı yrn ııııutmıyacağım ... 

Jtodı. 

Ambargo meselesi 

Amerika - İngiltere 
müzakaratı devamda 
Vaşington: 10 (Radyo)- Lond 

ra Va ;İngto'ı aıasındaki miizakere 
ler devam etm< ktrdir. Bu ıniizake· 

reluin ını! vzııu Amlıargo mesel.l'leri 
dir. ltalyanın lıiilii f rango ispanya 
sına sılah ıhracatı yapması, lııı miıza 

kereler netıcesiııin kati ıt ir ka•ara 
bağlanmasını icap rttiıiyor. 

Habeşistanda l'ransa 
aleyhind.:: nümayişler 

Adisab~lıa: 10 (Radyo)-Bura. 
rada Fronsa aleyhine nümayişler 

yapı l mıştır . Buna sebeb Daladiy~nin 

Tunu, ve Cez .ıir seyah~tı münase 
betik yapılan nümayişlere mukabele 
i bilmisilrlir. 

lstanbulda 
buhranı 

şeker 

var! 

lstanbul: l O- lst•nl>ulJa son giin 
lerde "buhran. denecek · dı recede 
bır ~eker nıtselesi ortaya çıktı. fena 
cinslen şekerler ı , ıyasaya veıil 

ınekte, zarar ettikleri iddiasında o· 
lan lıakkallar fıatları arttırmakta ve · 
ya hiç şek e r sı.tmamaktadırlar. Bu 
nun sebebl.ıi etrafında tetkikat ya· 
pılmakta olduğu ~öylennıektedir. 

' 1 

T ütün satışı Bor- 1 

saya alınacak 

iz ııir : !O - Türkofısin fzmir 
şubesi MüdürİÜ{(Ü tarafından tütün 
mahsulüniin Borsaya alınması mcv. 
zuu üzerınde tetkiklere başlanmış 

tır . Ayn zam ında tütün tıcaret ve 
zira.tinin ıs!iihı poktasından da tet· 
kiklcr y~pılöcaktır. Hazırlaıı~cak ıa.

1 rop iktisat Vd aletine gönderilecek 
tir . , 

r .., 
Türl{sözü 1 

G~ındcliı.. sıyası ganıe 
1 

Abone şartları 

l'.l ı'.ylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kıırıı~ 
1200 
600 
100 
100 

L>ı" ıııt . 1111\·h\.:tlcı l\'.ltl Abone 

bcdc..•li dcg 1 ııcz y .. Jnıi" pus ta ın-1.-.ınh 
ZdlOlllC'-diliı • 

2 -- ll(ıul.ıı 1\'.111 ıt.1.-ıcyc ınür.t

Ciıitl C'rhlıııchdu. 

1 

1 

1 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhiiJat ve tesisatı her türlü Elcktrık m ıkin ıları 
ve malzemrsi telefon makınala•ı ve tı-sisatı 

Sesli sine ma makin a ları, hopar lörler ve t esisatı 

Ahidinpaşa 
Noter 

26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi biti şiğ inde 

10170 

(((( BÜI ÜN SORGULAR VE iSTEKLE.RE iŞTE Cf.VABIN,fZ )))) 

TAN SiNEMASI 
BU A K Ş A M 

Şarkın En Büyük Ses Da hisi 

ABDULVAHAP'ı 
Senenin E n mUstesna ve En Hissi Filmi o lan 

~-------~~----------
"'Aşkın Göz Yaşları~ 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE A RAPÇA ŞARKILI 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE TA l\ DIM EDiYOR 

25 Seneden beri Türkiye Sinemacılık Alemi ın bir e~ine d<ılıa 
tesadüf etıııcdiği müthiş lıir nıuvatfakiyetlo ISTANBUL, ANKARA ve 
İZMIR Sinemalarında Binleıce kişin in dcfalaıca gördüğü bu harkul~dc 
fılm Gerek çekiliş ve Gerekse Teım il cilırtindeıı bir F evkaladelık arLct 
tıgi gibi Mevzuuııun. Kuvvetı ve Sözlerındekı Mütsseriyetlerfe lıütüıı sey. 

redenlrri ağlatac ok ve lesirı .ıltııı la bırakac ıklır. 

D İKKAT: 
Kalabalığa mryJan vnnıemck için Lilellerııı erkeıı aldırılııı• , 1 rica 

oluııur. Locala rı ııızı Telefonla isleyıniı. Telefon No. 266 

10166 

• 

Adana D.>ğum ve çocuk 
bak ı ırıevi ba ştabi p l iğin 

den : 

Adana Doğuııı ve Çocuk Bakım 
evinin ( 4924 ) lira ( 28 ) Kurnş 
Krşıf 'ıı·delli Umumi Tamiratı On 
beş gün ınüdd~tle Açı k eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

Şartnamesi Doğuınevinde görii· 
lecektir. Eksiltmenin :!0-1 939 
Cuma giınü saat l ~ de Sıhhat Mü. 
düdüğünde yapıl~cağı ve Eksiltme
ye gıdeceklerin ihale saatinden rv · 
vel Muvakbt Toın inat ola ı ak (16')) 
lira (32) kur u~u Mal Sandığın a ya 
tıı m ıl.ırı vr Müteahhıtlik v•s ık a~ ı 
ile birlikte Komisyona makbuz ib 
raz et meleri itan olunur . 

7- 11 - IS- 19 
10 155 

Bu akşam 

Alsa ray 
Si ııemasında 

Dılber Fıaıısız yıldızı ANNA 
BELLA. ve HE.NRI FOND \NİN 
enısalsiz bır surette oyııadıkları 

ıaıııaıniyl • rrnklı 

(Çingene Prenses) 
Aşk müzık rrnk macera fılmı 

iLAVE olar.ık: 

(Esrarengiz Adam) 
Görmeycn leı in görııırsi için fır ,a t . . 

10!{ı7 ' 
. 1 

T lıRJCIY! 

~IRAAifBANKASİ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
- - - ----- --·- -

Adliye 
Noter 

Harç Tarifesi Kanunuııa ek 
Harç Tarifesi Kanunu 

/\111111 •1 \v . 319/ 

- Oündeıı arta11 

h·ı!,u ı !ar 1 1ı 1 : 1 1 fJ /'J.;:_; 

\r rı f'ırılıı : l: ~ 1 Çlj:.t . . 

DEFTER KAPATMA HAl<CI 

ı\faJ<le 13 Tıcard Kanunu hukiinılcrinr ',!'iıre tüccar ılcftrılcnııin 

k dl t d.k d n brhar drfter b•~ıııa ıııaktııan 50 kuru~ lı.rç 
~on a~·ı arının ~s ı ın a 

alınır. 
iŞLERi DÜZETME HAKCI 

Madde 14 _ Ôııce yarılmış işlcrılekı eksiğin Jıizeltilıııe~.i ı~in yapı 

1 k 1 1 d · 2 ba•ına yirnn kuruş, .1ncak lııı dıızcıt.nc ışın aca >eyannarne er f'O ım -i .. •. 

h. · · d ;,' 1· · . )' ' dr•nrini atıırıyors• on ı ::o r maktu v··ya 
nı~ ıyelıııı e 5 ış ırıyor " · ~ 

nisbi haıç alınır. 

VASIYEfNAME HARCI 

ı\laJde IS .\ çık veya kapalı vasiyetn•mdcrin kabul ve hıftında 
her iın1a lıa~ına tki )İiz ktıııı~ h.rç alı~ır. 

"ıtTt!I r't trH unır· fıo11~ · 

Madde 16 Alakalıl"• vr ibroz. e.denleıe ve~i~rcek hr.r tıiıhi kafrıd 

d (·r .. ) kayı·l ôrnrklerıııı<ı beher ka!ıdın l~n y•rıııı 1<arıış ve sene ercun1r ve 

harç alınır. k 1. . .1 I . . 1 . I . 
H k• J k •t•rın ka~ r ınıryı ı ı ;ınryı ı ıtıva rı •c•hı nızaın· 

r r ağı ın aç >• ' ' 

n•nırdr oöstrrilir. 
· ,... lıı'ıtr. hc,ıf , r \ı ' lltır/ri,iflllıt• h dıı 1 

Maddr 17 - lçııııfr ık:?eıı y a nlı olnıdy•n v •laı.alıl•ı taratın.lan 
. ı·ı l ıt vaıakalarılr kr,ıfn1ın ve ~·lıödetna·ucdrrı ırnıa ba•ı· 
ınıı.tt el ı en z;:a 1 

1 k , hM<; alını•. na a tnıış nru,~ 

A.•ll u , dı1 '\ılZ l ıı'lllı. l\ıltl ~ı a ı. fu rı uluuıt·ıl !ıaıı.; 

Mad,Jr 18 . - ~luayycn lıir ııı~hlağı ınulıtc\•ı ulıııa,aıı v • • ıluıac•k 

1 • da ,.. 0-,t·rıl:ui · olınay 111 lıeı tıirlii s ·ne.I ıııuk•vclc ve ka"'ıdlaı. 
ıotrcı t:.l'lnuo o - ... . . • ı;. 

d.kı iı•.zal~,dan lı~lı'r ;,nz~ ıçııı altını, kuruş h . .rç 8lıııır. 
1/uAa ır.lr /c'jht harı. 

~fadde 19 - Mıı!;avelr feslıiıı lc h . r i,nla için a!tıııı .• kıırııı. anc•k lıir 
hurç ver• ılcğ'e•i lıclli lıi. t.alılı ı l l· ıkr~ı c Jıii"e lııın• zo·• ni,bi lı•rç 

alınır. 
Ydlnız belediye pıılları rapı~tıııi .ıı nıtıkavrlelcr len elli kuru~ harç~· 

lınır. 

('.i 'l!'J V-iı l 

• 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -- -- ----------
CiNSi 

KiLO FIATI - Satılan Mikdar 
En az 

1 
E:n çok 

K. s. K. S. Kıl o ,_ 
Koza - - - --- ;a •·-

8,50 1 8,95 1 

Piyasa parlaj1__. - - -,- ----· 33,50 36 
__!2yasa temizi • 1 

ı--- 1 

Klevland 36 142 
YAPAGI -Beyaz 

1 Siyah 1-_._ - 1 --
çtCIT 

1 
Yerli "'Yemlik,, l 

------..,~-=---__.,.;.;,.,---~--~-· "Tohumluk" 4,12 1_5 ___ _ .. .. .... 
HUBUBAT 

-Bu~day Kıbns 1 --1 " 
---.. Yerli----•--4-12-- ----4,50 ----------
-·-,, --Mentane ı-----ı·-;,....-._,.......,..__1 -

-A:--'"---------•-----··-~-----.__-ı~-----
rpa 

-F,_a..,_su-ı,-·a-----------•- - - -
Yulaf -- ------- ------- ______ ,. ______ _ 

--------Delice 
Kuş yemi 

__,,K~e~te~n'--to~h-u_m_n----~~----ı---~~-~-----

Mercimek --·-:!~------

Susam ---ı-

UN 
----~,,....---.,..~-=--=-----~~--::---------Dört yıldız Salih 

üç " .. 
Dört yıldız Doğruluk __ __:; __ .._:~-.:...---·-
üç " .. --"----""'--------·-- -Simit ,, 

-Dört yıldız Cumhuriyet 

üç " " --'----=----=----~-Simit 
" 

Llverpol Telgrafları 
7 I 1 / 1938 

... 

Pmc Sontını 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasmdan alınmıştır. 

Hazır ------1 5 l 35 _.!f-::-re_ı 7 -_-_,---____ .;,__ ~--__ 

- 2--K;.- V -4-ı-99 l<ayişmark . . anun a. --
Mart - ---- --4-Kf6 ~'5_( Fransız)__ 3 29 

" Sterlin (İngiliz ) -5- 82 
~H_ind hazır 4 ~ Dolar (Amerika) !25 168 
Nevyork 8 ·ı 41 -frank-( isvi-çr_e_.:-.....-- !oo oo 

ı 
1 

1 

~---------------------------------------~--------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayi 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan c!oğı udın clogruya müesstse na. 

mına getiriltn rn n.üntt:bap. tne ve kc~u l• çtı)lcı1duı \llkuf ve itina ile 
yapılan haımsnlaıdır. Her zt\te göıe dtğişrn nı•n•aralı tutipltıi vaıdır. 

Muhtelif drs ve i Ü)iıklükte ~utu "e pal--etlrr içeı\~inde satılır. Ambalaj· 

Jc.rındakı Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisi}etinin trmirıatıdır. 

Adanada: Ali Riza Kel)eştkeı ticareth~nesi ve iyi cins ma
1
l satan 

bökkaliyelerde satılır. 
Unıuml depolan ; i~tcr hıl Ta~mi~önü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

Adana Ticaret ve Sanayi odasından: 
1 

Sicilli ticaretin 61 numarasında kayıtlı (Adana Milli mensucat fabri· 
kası memur işçil:ri kooperatifi) esas mukavelenamesinin ilk fıkra!İyle 4 
13 üncü maddt:lerini dctiştiren ve zeyil mukavelenameye yeniden ilave 
olunan 6 ve 7 ipci maddelere ait tadilat lcra•vekilleri Heyetinin 1-10·1938 
tarihli toplantısında kabul buyurularak ili tasdike iktiran etmiş olduğun· 
dan Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince siciUi ticarete kayde· 
dilmiş bulunduğundan sureti aşağıya çıkartılarak ilin olunur. 10169 

Mukavelede yapılan tadilat sureti 
Milli Mensucat fabrikası memur ve işçileri mahdut mes'uliyetli koope 

ratif sosyetesi esas mukavelenamesinde yapılan değişikliklikler: 

( Eski şekli ) 

Adana Milii M~nsucat fabrikası 
memur ve işçileri mahdut mesuliyet· 
li istihlak kooperatif şirketi esas 
mukavelenamesidir. 

Madde 4 ...._ Şirk~tin sermayesi: 
Şirketi tf'sİs eden~erle sonradan da
hil olacak ortakhrın iştirik hisse 
sclerindeo terekküp eder. 

Mikriarı mütehavvil ve gayrı 
mahdut olup asgari haddi üçbin 
Türk lirasıdır. 

Madde: 13 -. Kooperatife İşti· 
rak edebilmek için milli mensucat 
fabrıkasında veya işbu şirkette d~i
mi v~ya muvakkat olaıak memur, 
müstahdem, komisyoncu bulunmak 
ve işbu mukavclenamenin ahkamını 
kabul etmek şarttır. 

Hissedar clmalc evsafını haiz kim
selerin refıkalariyle reş\t~e mümey. 
yiz çocukları ve birinci derecede 
akrabası dahi şahısleı i namına hisse 
alabilirler. 

( Yeni şekli ) 

Adana Milli mensucat fal:.rikası 
sahipleri ve bunların birinci derece 
akrabaları ve mumur ve İşçileri mah 
dut mesuliyetli ist;hlak kooperatif 
şiketi esas mukavelenamesidir. 

Madde . 4 - Şirketin sermaye 
si: şirketi tesis edenlerle sonradan 
dahil olacak ortakların iştirak his 
selerinden, fabrika sahipleri ve birin · 
ci derece akrabaları veya hariçten 
şartla veya bila şart yapılacak yar 
dım ve tevdiat ve tebenüattan te 
rekküp eder. Mikdarı mütehavvil ve 
gayri m11hdut olup asgari haddi Üç 

bin Türk lirasıdır. 

Madde : 13 - Kooperatife İşti 
rak edebilmek için MiHi mensucat 
fabrikası sahip ve bunların birinci 
derece akrabaları ve milli mensucat 
fabri;casında veya işbu şirkette dai · 
mi vaya muvakka·t olarak memur, 
müstahdem, komisyoncu bulunmak 
ve işbu mukavelenamenin ahkamını 
kabul etmf'k şarttır. Hissedar olmak 
evsafını haiz kimselerin refikalarile 
reşit ve mümeyyiz çocukJau ve bi· 
rinci derecede akrabası dahi şahıs 
!arı namına hisse alabilirler. 

Zeyil : 

6- Fabrira sahipleri ve biıinci 
derece akrabaları veya hariçkn ko 
operatife işçiler lehine ayın, nakit, 
hisse senedi veya herhangi bir şekil 
ve suretle yapılacak yardım ve te
berruleıin asıl veya temettülerinin 
tevzii işbu esas mukavclenamenin 
olbaptaki mevaddında yazılı olduğu 
veçhile dejil yardım veya teberrü 
edenlerin kooperatife bildirecekleri 
tahriri şerait veçhile yapılacak ve 
tebberü ed<'nİn şartlarına muhalif id 
dia ve talep mesmu olmıyacıtktır. 

i l 

li 

1 

Herkesin 
•• 

Om er 

• • 
ıyı bildiğini 

Başeğmez 

çok 

Tekrar ediyor 

Ateş VE Kok 
Sobaları Kömürü 

., 

Reklim istemezler 
Kok+ Ateş== Ekonom 

Satış yerleri : 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
Omer Başeğmez 

9490 72-90 

------------------,.._--------~-----------------'-

Kızılay 

DOKTOR 
lsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

~ 

·~ 
~ı 
ı l 

' 
., 

~\ 

" ,. ~) 
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-
F 

• 
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Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 12-26 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Rf'smi gazetede yazılı aşağıdaki 
kabotlarımızın satılacagım ilan ederiz . 

ti 
ı9'~tusrn 
fiyatla~ 

tı 

h 
Genişlik T'Op Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" .. 6 90 " 36 .. 700 

.. .. 5 85 " 36 " 697 

" .. ~ 90 .. 36 .. 728 
Arslanlı " 2 90 " 36 "729 h 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tcdiıclidirt 
2 - Bir balyadan noksan olan pcı ak ende sevkiyat ve satışlara 0ıo ıi 

zamyapılır. hl 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bt'zİn balyası (25la 
toptur. tf 

4 - Kabul edilfn sipari~ler sııasilc göııJcıilir. I 
5 - Sipariş kahılu ve sevki fabıknmııııı 1 Mrıyis !.138 larih l iteıni tu 

na tına müstenittir. 5 10053 'A 
kı 

7- Fabrika sahipleri ve birinci 
derece akrabaları veya hariçten bir 
kimsenira kooperatife yapacağı her , 
hangi bir yardım ve teberrülerden 
mütevellit temettülerinin taksimi 
yardım veya teberrü cden:n şartları 
dairesinde yapılacağından bu kabil 
yardım ve tebeı rülerden mütevellit 
hisst-İ temettü esas mukavelcııamenin 
48 inci maddesinde yazılı Üç sene 1 

zaı f ında alakadarlar tarafından alın· 1 
mamış olsa bıle bu temettüler esas 
mukavelenunenin 48 inci madd,.si 
veçhile kooperatife ir&t kaydedil
meyip yardım veya teberrü edenin 
koopı"ratife yaptıkları şartlar Jahi· 
\inde muamele yapılmak üzere teber 
rü edenlerin emirlerinde kalacaktır, 

Adana Beled~ye Riyasetin 
den: 

Lise mezunu 
memur alınacal(i 

• 
Bankamıza Lise mezunlarınd ~ 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac.\k n:uracaatları nıemııuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

14-156 10116 Nun1ara : 200 

:.-----------------="""---.-.-------------------------------· 

1 
or. Muzaffer Lokman 

f ç hastalıkları mütehassısı 
. Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

1- Yeni mezarlık muhafaza duva 
ı ı ile şose arasındaki hendeğin dol
durulması işi açık olarak ~ksiltme>·e 
konulmuştur. 

2-Keşif bedeli 71 1,56 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 53,36 lıra 

dır. Teminatihale tarihinden bir gün 
evel mal sandığına yatlı ılmış olmalı 
dır. 

4-lbalesi İkinci kanun 23 cü pa \ 
zartesi günü saat onbeşte belediye J 
encümeninde yapılacaktır. { 

5-Bu işe ait şartname, keşif ve . 
sair evrakı Fen işleri müdütlüğündc 
dir. lstiyenler orada görebifö·ler. 

6-lsteklilerin ihale günü muvak 
kat teminat makbuzlariyle birlikte 
Belediye encümnnine müracaatları 

ilin olunur. 1O149 

imtihanla memur alınacaktır. ~ 

lmtı han 14- ikinci kanun -
da Bankamızın Mersin şubesi 
icra edilecektir. Talip olanların 

şahadetnamesi ile beraber 12 k" 
1939 akşamına kadar Bankaıtı '9 
müracaatları lüzumu ilan olunur., 

Türkiye f şbankası 
Mersin şuuesi 

19163 2 

Umumi neşriyat müdürü 

Mclcid Güçlü~~ 

----------.... ------------------------------------ -------~--..... -----------------------------------....... ~ .... -------- :l-8-11-15 Adana Türksözü matbaaJI 

snıucıı .... • 00 biıa r· M ret. 


